INTERNATIONAL Caminhões realiza a sua primeira venda de veículos
pesados via crédito de ICMS
A INTERNATIONAL Caminhões entregou as duas
primeiras unidades de caminhões extrapesados
vendidos no Estado do Rio Grande do Sul via créditos
de ICMS, sob os benefícios da Lei Estadual nº 14.604
de 01/10/14.
Os veículos INTERNATIONAL® 9800i na versão 6x2
UltraShift foram adquiridos pelo cliente Ativa
Transportes e Logística Ltda, da cidade de Guaiba,
(RS), e serão utilizados para o transporte no setor de
alimentos.
Através da mencionada lei, o Governo do Estado concede benefício às empresas
prestadoras de serviço de transporte rodoviário estabelecidas no Rio Grande do Sul, que
utilizem seus saldos credores de ICMS para a aquisição de veículos novos para as
respectivas frotas.
O pesado INTERNATIONAL® 9800i, produzido no Brasil, é oferecido nas versões 6x2 e 6x4, ambos atendendo plenamente
os requisitos do FINAME. Com chassi tratado termicamente e cabine em alumínio, o 9800i é um dos cavalos mecânicos
mais leves - e também mais robustos - do mercado. O motor é o Cummins ISM com 410 cv de potência e freio motor CBrake com potência de frenagem até 395 cv. A versão automatizada conta com a transmissão Eaton UltraShift Plus, a única
no mercado nacional com 18 marchas, o que se traduz em melhor escalonamento, desempenho e economia na operação oferece auxílio de partida em rampa e módulo de descida de serra, otimizando o uso do freio motor. A cabine se destaca
pelo espaço interno, com teto alto e a maior cama do mercado. Tem suspensão traseira a ar e controle eletrônico de tração
de série.
Sobre a INTERNATIONAL Caminhões – INTERNATIONAL é a marca de caminhões da norte-americana Navistar
International Corporation. No Brasil. A empresa conta com uma unidade industrial em Canoas, RS, onde são produzidos os
caminhões pesados 9800i e os semipesados DuraStar. A marca oferece em todo território nacional um completo serviço de
Vendas, Assistência Técnica e Peças de Reposição, composta por mais de 40 pontos de assistência. Saiba mais em
www.internationalcaminhoes.com.br.
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